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OKTÓBER 1. 
IDŐSEK VILÁGNAPJA 

 
 

 
                                     

M. Legrand: Az idősek tisztelete 
 

        Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, 
Hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak. 

 
Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod, 
Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod. 

 
Pedig gondolnod kell, azon sok emberre, 
Akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe. 

 
Legalább e napon, jussanak eszedbe, 

Legyél hálás nekik, s ne legyen feledve. 
 

Szüleid, akik az életedet adták, 
Nagymamák, nagyapák, ne legyenek árvák. 

 
Tanítóid, kiktől, csak a jót tanultad. 
Gondolj szeretettel tiszteleted rójad. 

 
Törődjél és szeress, mindenki azt mondja: 

Hogy amennyit most adsz, annyit kapsz, majd vissza  
 
 

Az Idősek Világnapja alkalmából kívánok minden Nagypalli szép korúnak jó 
Egészséget és hosszú boldog életet. 

 
 

Grátz Erika - polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
 

Önkormányzati választások 2019 
 

Szeptember 9-én 16 órakor lezárult a polgármester,- egyéni jelölt, - és német 
nemzetiségi jelöltek jelentkezési határideje. 
Nagypall községben a következő jelöltek indulnak a választásokon. 
Polgármester – jelölt:  

• Grátz Erika 
 

Egyéni képviselő jelölt: 

• Bérces Attila 

• Dobszai Krisztián 

• Schnell Lászlóné 

• ifj. Simó Csaba 
 
Német nemzetiségi képviselő jelölt: 

• Bérces Attila 

• dr. Bérces Veronika 

• Keszler Károlyné 
 

dr. Csernyánszky Gábor – jegyző 
 

 
HATÁRTALAN LAKOMA    

 
Szeptember 14-én településünk is részt vett a Pécsváradi Várban ötödik alkalommal 
megrendezésre kerülő Határtalan Lakoma gasztronómiai napon. A kistérség 
településeinek közös programján különféle ételekkel, édes és sós süteményekkel és 
gazdag kulturális 
programmal várták az 
érdeklődőket. Nagypall 
mint a pogácsafesztivál 
hazája pogácsákkal várta 
a látogatókat. Köszönet a 
pogácsa sütésért Bérces 
Boldizsárné, Bérces 
Attiláné, Grátz Erika, 
Nidling Józsefné, Schnell 
Lászlóné és Varga 
Julianna. Köszönet a 
közreműködésért Kófiás 
Endrének.  
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V. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás 

 
   
Önkormányzatunk ez évben is 
meghívást kapott az Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításra, 
mely a Belügyminisztérium 
szervezésében szeptember 19-
20-án került megrendezésre 
Budapesten a Vajdahunyad 
Várban.   
 
 

 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a gazdag árukészlet 
mellett, helyben sütött pogácsával is vártuk a látogatókat. 
Bércesné Hajni és Bakóné Zsuzsi két napon keresztül 
sütötték a finom pogácsát Soós István és Mihály János 
segítségével. Mohácsiné Ági és Grátz Erika a kézműves 
termékeket árulta illetve kínálták a friss pogácsákat. Így, 
nem csak a kézműves termékek, hanem a pogácsák is 
nagy sikert arattak mindkét napon. 

 

 
Ezúton is szeretném megköszönni a közreműködőknek a kiállításon végzett munkát, 
mellyel ismét községünk hírnevét öregbítettük.  
 
 

Grátz Erika - polgármester 
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Tekerjünk, hogy tekerhessünk III. 

 
Ez évben immár nyolcadik 
alkalommal került megrendezésre 
az Európai Mobilitási Hét 
alkalmából a kerékpáros 
mozgalom, melyhez községünk is 
csatlakozott. Szeptember 22-én 
vasárnap reggel Pécsváradról 
érkezetek a kerékpárosok, 
melyhez itt Nagypallon a 
Geresdlakról érkezők 
csatlakoztak. Önkormányzatunk 
kávéval, kaláccsal és üdítővel várta a mozgalom résztvevőit. Rövid pihenő után 
Lovászhetény felé indultak, majd Véménd volt cél állomás, ahol meleg étellel vártak 
mindenkit. 
 

 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
 

A pályázat benyújtásának módja és határideje  
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 
kell benyújtani.  
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:  

2019. október 4 - november 5. között lehetséges. 
 

Figyelem! 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
 

További információért keressék Bakóné Mező Zsuzsanna szociális igazgatási 
főelőadót a 72/466-752-es telefonszámon. 
 
 
 

Grátz Erika – polgármester 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 

Kindergarten und Küche Pahl 
 
 

Kedves Olvasó! 
Az ősz nem csak a szüret időszaka, a tarka levelek és a rengeteg termés ahhoz is 
nagyszerű alkalmat teremt, hogy feldíszítsük óvodánkat. A szőlő, a szilva, az alma, a 
körte, a sütőtök, a gesztenye nemcsak kinézetével hoz új színt életünkbe. Az azokkal 
való foglalatosság remek időtöltés, valamint étrendünket is új ízekkel, tápanyagokkal 
dobja fel az őszi gyümölcs és zöldségkínálat. 
Nyári szünet után, szeptember 2-a reggelén az óvodában gyülekeztünk, régi és új 
ovisok, anyukák, apukák. A nagypalli iskolába induló három „kisiskolásunk” búcsúzóul 
körbejárta az óvoda épületét, elbúcsúzott a játékoktól, a „szép emlékektől ”, miközben 
én az óvoda dolgozói nevében is, elköszöntem Tőlük. A tanévnyitó ünnepségre 
közösen mentünk az iskolába, gyermekek, szülők, Zsuzsi óvó néni és jómagam-
(Marika óvó néni).  
Már szeptember első hetében 
ráhangolódtunk az évszak szépségeire, 
és megkezdtük a szemet-szívet 
gyönyörködtető dekorációk elkészítését 
a gyermekekkel együtt. Közben 
felidéztük és gyakoroltuk az eddig tanult, 
az évszakhoz fűződő dalokat, 
mondókákat, versikéket németül és 
magyarul egyaránt. Új óvodásaink 
nagyon hamar beszoktak, már 
önfeledten játszanak és aktívan 
tevékenykednek a nap folyamán. 
Szeptember 6-án a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának 
eleget téve, részt vettem a Villányi Sváb Zenei Hétvége első napján. 
Szeptember 10-én délelőtt a Pécsváradi BMPSZ munkatársai, (logopédus, 
gyógypedagógus) 5 éves gyermekeink körében logopédiai és kiegészített pedagógiai 
vizsgálatot végeztek. E nap délutánján tartottuk szülői értekezletünket is, melyen 
Garamfalvi Annamária a Pécsváradi BMPSZ vezetője is jelen volt, aki elmondta, hogy 
az idei tanévben már lesz arra mód, hogy a gyógytestnevelés diagnózissal rendelkező 
nagypalli ovisok is ellátást kapjanak. A foglalkozásokat Blochinger János vezeti 
szeptember közepétől, kéthetente a helyi iskola tornatermében. A logopédusunk 
továbbra is Keresnyeiné Keller Ágnes, aki az idei tanévtől SNI-s gyermekünk 
logopédai ellátását is biztosítja. 
A szülői értekezleten napirendi pontjaink voltak: 
1. Pécsváradi BMPSZ vezetőjének tájékoztatója 
2. Pécsváradi Családsegítő Szolgálat munkatársának tájékoztatója 
3. Házirend ismertetése. Beszoktatás, szokások, szabályok, beszoktatás 
tapasztalatai.  
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4. „Boldog Óvoda”„Zöld Óvoda”. 
Gyermekek fejlettségi útmutatói, mérések ismertetése 
5. A 2019/20-as nevelési év feladatai, éves programjaink.  
Az őszi, téli ünnepkör hagyományainak megbeszélése, műsoros fellépések. 
6. Szülői szervezet tagjának választása. 
7. Egyebek 
Szeptember 15-én megkezdtük az ismétlő foglalkozásokat 
az óvodában, majd október 1-től indítjuk az új nevelési év 
anyagát a középső-és nagycsoportos gyermekek részére. 
A kiscsoportosok kezdeményezéseit november 15-től 
vezetjük be. Szeptember 17-én védőnői szűrés volt az 
óvodában. 
Augusztus utolsó hetében örömmel olvastuk a hírt, hogy 
pályázatunkkal az „Örökös Boldog Óvoda” címet nyertük el, 
mely azt jelzi számunkra, hogy eredményes és országosan 
elismert az az út, amin járunk, komoly erőfeszítéseket 
teszünk gyermekeink jóllétének megteremtése érdekében. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a konferenciákon, szakmai 
napokon, sajtóban gyakran emlegetett „boldogságórások” 
közé tartozunk. A címátadó ünnepségen szeptember 18-án 
vehettem részt Budapesten, a Kongresszusi Központban. 

Gyermekeink nagy-nagy örömére 
szeptember 20-án Szabó- Beck Angéla 
ősz témakörben egy remek hangulatú 
„Ringató”, zenei foglalkozást tartott 
óvodánkban. Szeptember 27-én 
emlékeztünk meg Mihály napjáról. 
Mihály napját a néphagyomány szerint a 
gazdasági év fordulójaként tartották 
számon régen a pásztorok, juhászok, 
kanászok. A Szent György napkor 
legelőre hajtott állatokat ilyenkor 
hajtották haza. Beszéltünk a 
gyerekeknek az e naphoz fűződő 

néphagyományokról. Felelevenítettük a népszokásokat, az előző évi élményeket. 
Dalokkal, versekkel, mondókákkal, népzenével, mesével hangolódtunk rá a játékra. 
Képeskönyvet nézegettünk állatokról, vásárról. Állatoknak farmot építettünk, 
rajzoltunk, barkácsoltunk. A Mihály napi ötletek nagy örömmel töltötték el 
óvodásainkat. 
 
 

         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
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, 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

A hosszú nyári szünet után mindenki egy kicsit fájó szívvel, ugyanakkor kis 
izgalommal tér vissza az iskolapadba. A 2019/2020-as tanévben azonban volt 5 

kisdiák, akik egy teljesen új világgal 
ismerkedtek meg, így számukra még 
több izgalommal és kalanddal járt az 
elmúlt egy hónap. A kötött napirend, a 
kevesebb játék, a sok-sok kérdés most 
már hozzátartozik a 
mindennapjaikhoz. Az összeszokás, 
ismerkedés időszaka a szeptemberrel 
a végéhez is közeledik. Most már úgy 
lépnek be a tanterembe, hogy tudják 
mi fán terem az órarend, melyik 
tanórán kell elővenni a ceruzás vagy a 

sünis könyvet. Büszkék vagyunk „régi” 
diákjainkra, akik egy pillanat befogadták 
és jó „testvérként” terelgetik, segítik a 
kisebbek, illetve a mi, pedagógusok 
munkáját. Számukra is furcsa lehet, 
hogy most jobban kell támaszkodnunk 
rájuk, hiszen sajnos nem minden nap 
mosollyal zárul. Rengeteget dolgozunk 
azon, hogy iskolánk megmaradjon az a 
kis álomvilág, melyet közösen hoztunk 
létre.  
 
Szeptember 5-én részt vehettünk a Csuhé csütörtökön, köszönjük a meghívást 
Bérces Erzsi néninek! 

Fischer Dóra - tanító 
 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

    SZÜLETÉS 
 
 

                        Pécsi Milla 
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KÖNYTÁR HÍREK 

 
Kedves Könyvtártagok! 

 
Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül 
a Népmese világnapja, melyet Benedek Elek 
születésnapján ünneplünk. Legelőször 2005. 
szeptember 30-án rendezték meg. A népmesék 
szájról, szájra terjedtek, így a mese, mindig 
újjászületett. Sokat változott időről időre a 

hallgatóság és az 
előadó változásával. E nap célja, hogy a gyermekek, 
nagyobb figyelemmel, és szeretettel forduljanak, a 
magyar és más népek meséi felé. 
Ezen a jeles napon, összefogva a Tanár nénikkel és 
az Óvó nénikkel, egy kis külön programmal, 
meglepetéssel készültünk ovisaink és kisiskolásaink 
részére. 
Vali néni kreatív ötleteinek köszönhetően nagyon jól 
érezték magukat a gyerekek. Először felolvastunk 
egy népmesét, majd csapatokat alkotva különböző 
feladatokat oldottak meg a meséhez kapcsolódóan. 
Utána egy keresztrejtvényre is sor került, melynek 
végső megoldása egy újabb népmese címe. Ezt 
közösen néztünk meg végül a könyvtári tv-n. 
Nagyon ügyes volt mindenki, még az ovisok is 

nagyon lelkesek voltak.  
Végül meglepetésként pár apró ajándékkal jutalmaztuk a csapatokat, amit ezúton is 
köszönünk Grátz Erika Polgármester asszonynak, és Nagypall Önkormányzatának, 
hogy támogatta e jeles nap megünneplését a könyvtárban. 

Kocza Ferencné - könyvtáros 

 
Értesítjük a lakosságot, hogy 

2019. október 04.-én pénteken 
 

LOMTALANÍTÁS 
 

A hulladékot reggel 6 óráig kell kihelyezni. 
 

Az akció során nem helyezhetőek ki: 
• Építési törmelék 

• Állati tetemek 
• Veszélyes hulladék 

• Elektronikai hulladék 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 

Szeptember 5-én megtartottuk a csuhé 
csütörtököt melyen az iskolások vettek 
részt. A gyerekek ismerkedtek a 
csuhéval és annak feldolgozásával. A 
foglalkozáson csuhé virágot készítettek 
melyet mindenki hazavihetett.  A 
foglalkozást Bércesné Hajni és Schnell 
Lászlóné Ildi tartotta. 
 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
 
 
 
 

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 

Egyesületünk szeptember 28-án egynapos kirándulást szervezett Tamásiba. A 
kellemes őszi 
napsütésben a 
termálfürdő 
kültéri 
medencéiben is 
fürödhettünk. Az 
ebédet és a 
belépőt az 
egyesület fizette. 
Kirándulásunk 
ismét jó 
hangulatban telt 
el, köszönet a 
résztvevőknek. 
  
Október 5.-én szombaton kerül megrendezésre az I. Német Nemzetiségi nap, melyet 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogat.  
A rendezvény szombaton délután lesz megtartva, ahol német nemzetiségi kulturális 
műsor mellett megkóstolhatják a régi sváb ételeket, süteményeket is.  
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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Kedves Nagypalli Polgárok! 

 
Októberben ismét véget ér egy önkormányzati ciklus, mely nagyon sok szép pillanatot 
és eredményeket hozott községünk életében.  
Kérem, engedjék meg, hogy röviden ismertessem az elmúlt öt év eredményeit. 
Képviselőtársaimmal nagyon büszkék vagyunk arra, hogy olyan fejlesztések 
valósultak meg, mely településünk pozitív irányú elmozdulását eredményezték.  
Nagyobb beruházások és fejlesztések röviden: közvilágítás korszerűsítése, falubusz 
cseréje új gépkocsi vásárlással, kultúrház belső felújítása, traktor vásárlása, óvoda 
konyha felújítása, ingatlan vásárlása (Szabadság u. 61) és felújítása, Petőfi utca 
útfelújítása III. szakasz, iskola, orvosi rendelő, könyvtár, falumúzeum felújítása 
energetikai korszerűsítése, tornaszoba kialakítása. Az említett fejlesztések 102.884E 
Ft, melyből pályázati forrás 80.067EFt, saját forrás 22.817EFt. Az említett fejlesztések 
mind elkészültek, azonban van még egy elnyert pályázatunk, mely közbeszerzés 
lefolytatása alatt áll. A kultúrház, óvoda és hivatal energetikai felújítására 37.100EFt 
támogatást nyertünk el. Ez a beruházás 2020. augusztus 31-ig készül el.  
Községünk életében voltak olyan beruházások is, melyek igaz nem önkormányzati 
forrásból valósultak meg, de a fejlesztéssel élhetőbb lett településünk. Gondolok itt a 
felhagyott vasúti pályatestnél végzett vízelvezetésre, és a Szabadság utcai 
útfelújításra. Az önkormányzat a használaton kívüli sportpályát 25 évre bérbe adta 
napelem-park létrehozása céljából, mely ez évben megkezdte működését. A bérleti 
idő alatt az iparűzési bevételen túl a megtermelt áram százalékos arányával is 
számolhatunk. Azonban a fiatalokat és sportolni vágyókat sem hagyjuk sportolási 
lehetőség nélkül. Folyamatban van a telekvásárlás a közpark melletti területen, ahol 
szeretnénk egy sportolásra is alkalmas területet létrehozni. 
Pár gondolatot szeretnék írni a START programjainkról. 2015-től a mezőgazdasági 
programunk mellett elkezdtük az értékteremtő programunkat is, melynek 
köszönhetően sikerült felújítani a Szabadság u. 61. számú ingatlanunkat ahol jelenleg 
is kézműves termékek készülnek. Programunk elismeréseként ötödik éve kaptunk 
meghívást az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra. Az értékesítésen túl helyi 
intézményeinket is kiszolgáljuk, pl. az óvodában a gyermekeknek az ágyneműt mi 
adjuk, melyet helyben mosunk. Mezőgazdasági programunknak köszönhetően a 
megtermelt zöldséggel és húsáruval az étkezési díjakat próbáljuk alacsonyan tartani.  
START programjaink 100%-os támogatással valósulnak meg, mind bér mind a dologi 
és eszközbeszerzések területén. Az elmúlt öt évben e programokra 130.000E Ft 
támogatásban részesültünk. 
A fejlesztések mellett voltak az öt évnek szép ünnepei is. Gondolok itt a jó hangulatú 
falunapokra, mely nem jöhetett volna létre szponzoraink nélkül, melyet ezúton is 
hálásan köszönünk. Gazdagodott kis falunk egy állandó kiállítással, mely a Kézműves 
Házban valósult meg. Német Nemzetiségi Önkormányzattal és civil egyesületeinkkel 
kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően kis falunk lakossága nagyon sok programon 
vehet részt. Farsang idején fánksütő verseny, húsvét előtt kézműves játszóház, 
nyáron a falunap és táborok, ősszel nemzetiségi nap, disznótor, Márton-nap, 
decemberben karácsonyi kézműves játszóház és vásár, betlehemi műsor, szilveszteri 



2019. október 
 

11 
 

futóverseny. Akik e programokon részt vettek azt gondoljuk, hogy mindenki jól érezte 
magát. 
Köszönet a mindenkori közreműködőknek és szervezőknek. Köszönet a 
Nagypalliaknak, akik eljöttek és megtisztelnek jelenlétükkel.  
Kedves Nagypalliak! 
A képviselőtestület tagjai és a magam nevében szeretném megköszönni az Önök 
támogatását és segítségét, melyet az elmúlt öt évben nyújtottak.  
Szeretném megköszönni Bérces Boldizsárné alpolgármester munkáját is, mellyel 
munkámat az elmúlt 29 évben segítette. Kívánom, hogy civil szervezeteinket még 
sokáig ilyen aktivitással irányítsa. Ehhez a segítséget önkormányzatunk továbbra is 
biztosítja.  
Köszönjük az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltsége, a 
Nagypalli Óvoda és Iskola dolgozóinak munkáját. 
Kívánom, hogy községünk az elkövetkező öt évben is ilyen sikeres és fejlődő legyen. 
„Nagypall mi így szeretünk! „ 
 

Grátz Erika – polgármester 
 

        
Szociális tűzifa igény 

 
Értesítjük a lakosságot, hogy Önkormányzatunk ez évben is sikeresen pályázott a 
szociális tűzifa programban.  
Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában élő 
személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37 050.-Ft). 
Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az 
önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig 
tartozást kiegyenlíti, továbbá erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két 
évben engedéllyel fakitermelést végzett; olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával 
fűtött; üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik, 
vagy lakhatásra alkalmatlan. 
A kérelmekhez a nyomtatványt a Nagypalli Önkormányzati Hivatalban lehet átvenni. 
Benyújtási határidő: október 20. 
 

    
Étkezési díj befizetési időpontok:  

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 

rendelkezésükre: 
 

Október 08. kedd:  09:00.- 11:00. óráig 
Október 10. csütörtök: 15:00.- 16:00. óráig 

Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését. 
Mihály Emese - élelmezésvezető 
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 Meghívó  

 Szeretettel hívjuk községünk lakosságát  

 2019. október 5-én 

 az I. Német Nemzetiségi Napra. 

Program: 

13 órától sváb ételek kóstolása 

14 órától kulturális program 

 

Helyszín: Kultúrház Nagypall, Szabadság u. 26. 

 

Rendezvényünk fő támogatója: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
A Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzata által szerkesztett és 

nyomtatott havonta megjelenő ingyenes lap. 
Elektronikusan megtekinthető: www.nagypall.hu oldalon. 

Kiadásért és szerkesztésért felelős: Grátz Erika 

 

http://www.nagypall.hu/

